
Abrir o caminho rumo à excelência marítima



ExpEriência  
· ServiçoS SubSea – mergulho profiSSional  
· engenharia de projeto marítimo
· afretamento de navioS

   · Centro de formação profiSSional título de mergulhador
        profiSSional ClaSSe iia - padrõeS imCa

MErcados
engenharia Civil

energia
portuário
barragenS

água e Saneamento
obraS eSpeCiaiS

noSSoS valoreS
QUALIDADE, SEGURANÇA, INOVAÇÃO, EXCELÊNCIA

sErviços intEgrados
· obraS SubmarinaS - betão, minagem, lançamento, SuStentação de Carga,

deSenCalhe de deStroçoS, Corte, Soldadura, dragagem
· projetoS marítimoS de pronto funCionamento: redeS de proteção de área de banho, barragem 

flutuante de Contenção, barreiraS aCúStiCaS, balizagem portuária, boiaS de medida
 · inStalação de eStruturaS imerSaS e balizagenS – dutoS SubmarinoS, dique

· inSpeção de inStalaçõeS imerSaS por mergulhadoreS inStrumentadoS – dutoS, CaSCo, CaiS, apoio de ponte
· aquiSição de dadoS oCeanográfiCoS - Cartografia aCúStiCa e imagiologia Submarina 3d   

análiSe doS SubSoloS (Cpt, SíSmiCo, Sondagem)
 · intervenção em meioS ConfinadoS ou poluídoS,

obraS Com CordaS, reteSte de garrafaS

ISO 9001 E OHSAS 18001 PARA O NOSSO
SISTEMA QHSE, RECONHECIDO DESDE 2012
BV IN-WATER SURVEY - AGENTES CERTIFICADOS COFREND
CQP ESCAFANDRISTA INSPETOR
HABILITAÇÃO PARA O MANUSEIO
DE EXPLOSIVOS SUBAQUÁTICOS DA LLOYD’S

  nossas cErtificaçõEs  

Protagonista primordial na realização do seu projeto 
marítimo No Oceano Índico para

dimensionamento • realização • manutenção



Protagonista primordial na realização do seu projeto maríti-
mo No Oceano Índico para

dimensionamento • realização • manutenção

NOSSOS EQUIPAMENTOS
· barCaça propulSada jaCk-up 
· navio de abaSteCimento
· navioS de apoio ao mergulho
· navioS de tranSporte de peSSoal
· 2 CâmaraS de reCompreSSão
· 20 equipamentoS de mergulho: umbiliCal 120m e CapaCete kmb27 Com imagem vídeo 
inStantânea, em Conformidade Com oS padrõeS imCa – 
· ContêinereS de mergulho padronizadoS
· poSiCionamento SubmétriCo Submarino do mergulhador - uSbl  
· ferramentaS SubmarinaS: perfurador, balõeS elevadoreS, Corte e Soldadura Submarina,
motobomba, aparelhagem de medição ultraSSóniCa
· banCada de reteSte de garrafaS

NOSSOS MEIOS HUMANOS
55 colaboradores ao seu serviço, entre os quais

35 mergulhadores, assim como marinheiros e engenheiros 
apaixonados pelos seus projetos.  

 Mais dE 300 projEtos concluídos dEsdE 2007, EntrE ElEs:
Campanha geotéCniCa, inStalação de elementoS de dique e proteção ambiental

para a nova eStrada do litoral, ilha da reunião
 deSign, inStalação e manutenção de 1200 metroS de rede de proteção de banho, ilha da reunião
  deSmantelamento Completo do projeto Ceto de aproveitamento

da energia daS ondaS, ilha da reunião
 SubStituição de uma SeCção de 300 metroS de dutoS SubmarinoS de água fria, madagáSCar

nossos parcEiros

 tidEland, a xylEM coMpany, para todos os sEus projEtos dE balizagEM

EcoplagE, uMa solução durávEl quE alia luta contra 
a Erosão das praias, produção dE EnErgia

E dEssalinização da água do Mar



Eles confiam em nós

NOSSA PRESENÇA REGIONAL

MOÇAMBIQUE MADAGÁSCAR
REUNIÃO

MAURÍCIA

SEANERGY MOÇAMBIQUE 
Polana Business Center
Rua José Sidumo, N. 73

Polana-Maputo-Mozambique
+258 823 28 64 33 tel
+258 822 94 77 83 cell
+262 692 66 86 66 intl

SEANERGY ILHA REUNIÃO
4 Rue Jules Thirel - Centre d’Affaires La Balance 

Bât B - N° 14
97460 SAINT PAUL Savanna - La Réunion

Tél : +262 (0) 2 62 57 28 33
Fax : +262 (0) 2 62 57 89 32

SEANERGY MAURÍCIA
Cim Global Administrators Ltd

33, Edith Cavell Street - Port Louis - Mauritius
+230 59 32 58 03 tel

+262 692 66 86 66 intl

SEANERGY MADAGÁSCAR
BP 129 – 3 cité Guyard Tanamakoa 501
Tamatave - République de Madagascar

+261 205 33 12 67 tel
+261 324 13 22 56 cell

info@seanergy-oi.com - www.seanergy-oi.com

SEANERGY OCEANO ÍNDICO


